
Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

„teď si dovolme užít pár měsíců 
úlevy, že se republika po osmi letech 
vymanila ze sevření paktu Babiš—
Zeman,“ psal jsem na tomto místě 
minule. Věru moc se nám neulevilo, 
že. Prodlužované předávání moci, 
dosud nejsilnější covidová vlna 
a stále vyhrocenější společenská  
situace. A do toho si přečtete, že 
v Evropě za posledních čtyřicet let 
ubylo 600 milionů ptáků a že lidstvo 
může reálně vypouštět až o 23 pro-
cent více skleníkových plynů, než 
státy oficiálně přiznávají…

Jak si v tomto všem zachovat víru 
v lepší příští a naději, že má nějaké 
(eko)snažení vůbec smysl? Stále do-
tírající otázka, přetěžká odpověď. 
Pomozme si parafrází názvů rozho-
vorů, které konečně vyšly v knize 
Předat dětem, co je k žití:

I když svět už nebude takový, 
jaký býval, a nic pořádně nevíme 
a vůči přírodě i lidstvu pociťujeme 
hluboký žal, nenechme se uspat 
do vlastního světa. Vždyť není dů-
vod přestat, je třeba mít dostatek 
představivosti, neustále diskutovat 
o směřování společnosti, přijít s no-
vým příběhem, a když dojdou síly, 
regenerovat v divočině. A radovat 
se z maličkostí, jak v tomto čísle do-
dává svérázný výtvarník a spisovatel 
Pavel Čech. Jakých? Třeba těch, které 
v další pozoruhodné eseji vidí a slyší 
Luděk Čertík.

Jménem redakce děkuji všem, 
kteří jakkoli přispěli k tomu, že vy-
cházíme už 30 let. Nejsem si jistý, 
jestli se dožijeme dalšího jubilea, 
v redakci se ale o to budeme snažit 
ze všech neziskových sil.

Přeji vám klidné a zdravé svátky 
a v novém roce se těším na shleda-
nou, ať už v jakýchkoli časech.
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| DROBNOHLED – VĚDA

Komerční rozměr Vánoc  
nikdy neustoupí 

Doktor Pavel Horák vystudoval religionistiku na Univerzitě Pardubice. Po stážích v Belgii a Nizozemí pracuje od 
roku 2019 jako juniorní vědecký pracovník v Oddělení pro kritický výzkum kulturního dědictví Etnologického ústavu 

Akademie věd České republiky. Ve své práci se zabývá především dějinami a antropologií náboženství se zvláštním 
ohledem na nová náboženská hnutí — moderní pohanství, magii a čarodějnictví. V současnosti pracuje na první české 
monografii o moderním novopohanství a připravuje se na výzkum vztahů mezi okultismem a nacionalismem. Hovořila 

jsem s ním však hlavně o slunovratu a Vánocích. 

rozhovor S pavlem horákem 
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je výsledek? Jsme schopni se navrá-
tit k předkřesťanským tradicím? Jaký 
je rozdíl mezi minulostí a naší před-
stavou o minulosti? Jaký vliv má křes-
ťanství coby dominantní náboženství 
v Evropě v posledních tisíci letech na 
to, jak si právě minulost představu-
jeme? Jak je moderní pohanství ovliv-
něno křesťanstvím? Ohledně moder-
ního pohanství mě zajímalo mnoho 
aspektů — od historicity magických 
a obřadních praktik moderních po-
hanů až po svátky Kola roku, jejich 
historii, případné historické podoby 
a tak dále.

Nejvíce mě ale zajímá vliv křesťan-
ství na utváření pojetí víry a doktrín 
v náboženství, které o sobě ústy svých 
stoupenců tvrdí, že je naprosto svo-
bodné, nedoktrinální nebo nedogma-
tické a že si každý může v podstatě vě-
řit, v co chce. Abych to zjistil, během 
několika let jsem podnikl výzkumy 
mezi moderními pohany v Belgii, Ir-
sku, Slovinsku a u nás v Česku. Jedna 
část mého výzkumu, která byla přijata 
k publikování v nejlepším odborném 
časopise na nová náboženská hnutí 
Nova Religio: Journal of Alternative and 
Emergent Religions, ukazuje, jak se za 
specifických okolností útlaku, krize 
nebo konfliktů v moderním pohanství 
objevují pevná dogmata a doktríny, 
třebaže by tam být neměly. Nabízím 
vysvětlení, že stoupenci moderního 
pohanství nevědomě kopírují model 
náboženství představovaný v našich 
evropských společnostech primárně 
křesťanstvím — v něm hrají právě dog-
mata a doktríny důležitou roli. Můj 
výzkum tak dokládá, že třebaže křes-
ťanství, obecně řečeno, klesá počet 
stoupenců, a naopak roste počet lidí, 
kteří inklinují k alternativnějším ná-
boženstvím, jako může být moderní 
pohanství, vliv křesťanství se přenáší 
a přetrvává.

Mluvil jste o tom, že moderní pohané 
přišli s konceptem rituálů a oslav, které 
člověka propojují s přírodními cykly. 
Můžete nám přiblížit, co to znamená 
a odkud se to vzalo?
S tímto konceptem Kola roku přišla 
poprvé wicca a jeden z jejích zaklada-
telů, Gerald Gardner, v padesátých le-
tech minulého století. Jedná se o osm 
bodů v roce, jejichž oslava má člověka 
po určité době praktikování propojit 
s přírodními cykly či zvýšit senzitivitu 
na přírodní cykly a procesy. Kolo roku 
tvoří oslavy letního a zimního sluno-
vratu, jarní a podzimní rovnoden-
nosti a pak dalších čtyř svátků, které 
se vždy nacházejí mezi daným slu-
novratem a rovnodenností a jsou ně-
kdy označované jako „keltské svátky“. 
Jsou to Beltine (u nás pálení čaro-
dějnic, 30. dubna), Lughanasad (do-
žínky, v době 1. srpna), Samhain (Du-
šičky, 31. října) a Imbolc (Hromnice, 
1. února).

Data slunovratů a rovnodenností
jsou řízena pohybem Slunce po eklip-
tice, data zbývajících čtyř svátků se 
v moderním pohanství často řídí pohy-
bem Měsíce tak, že je to vždy nejbližší 
novoluní nebo úplněk k danému datu.

Podobnost či překryv s uvede-
nými katolickými svátky je až poz-
dějšího data a nemá podle posled-
ních výzkumů žádnou souvislost 
s předkřesťanskými slavnostmi. Tak-
zvané keltské svátky se nám dochovaly 
pouze jako jména a data oslav v Irsku 
z devátého až desátého století a ne-
víme, co bylo jejich obsahem nebo ja-
kou podobu měly. To znamená, že na-
příklad spojení tématu oslavy předků 
a svátku Samhain je až pozdějšího 
data. Z dějin křesťanství víme, že téma 
duší v očistci (vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé) a svátku Všech svatých 
se v církvi etablovalo až v desátém sto-
letí.

V áš výzkum se zaměřuje na alter-
nativní náboženství, hlavně na 
pohanství, esoteriku a okultis-

mus. Někde jsem četla, že moderní po-
hanství je prý náboženství budoucnosti. 
Je to pravda?
Může to tak být. Pro moderní pohan-
ství je jedním z nejzásadnějších as-
pektů spojení nebo propojení s pří-
rodou a přírodními cykly, případně 
přímo uctívání přírody. Kromě toho 
se moderní pohané snaží navracet 
k předkřesťanským bohům a tradicím, 
zejména ke Keltům, Germánům nebo 
Slovanům. Celosvětově nejpopulár-
nější je moderní pohanské čaroděj-
nictví, které se označuje jako wicca. 
Wicca vidí v přírodě a celém vesmíru 
kolem nás pnutí mezi mužským a žen-
ským principem a tyto principy uctívá 
nebo s nimi magicky pracuje ve formě 
Boha a Bohyně. Příběh narození 
a smrti Boha a Bohyně a jejich inter-
akcí je symbolickým vysvětlením pří-
rodních cyklů.

Další směr moderního pohanství, 
druidství nebo druidismus, též velmi 
aktivně pracuje s přírodou a přírod-
ními cykly, se kterými se prostřednic-
tvím svátků a rituálů takzvaného Kola 
roku, které původně moderní drui-
dové převzali z wicci, snaží spojit 
s přírodními silami. V době rostoucí 
environmentální krize může být mo-
derní pohanství náboženstvím bu-
doucnosti právě pro jeho důraz na sep-
jetí a harmonii s přírodou. Bok po boku 
různých tradic původních obyvatel.

Co vás na moderním pohanství kon-
krétně zajímá?
Mě nejvíce zajímá jeho podstata. Můj 
výzkum se točí okolo otázek, copak se 
stane, když se lidé ve dvacátém a jed-
nadvacátém století rozhodnou rekon-
struovat, znovu oživit nebo navázat na 
předkřesťanské evropské tradice. Jaký 
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Moderní pohanství také vytvořilo 
koncept oslav přírody, který v minu-
losti v této podobě pravděpodobně 
nikdy neexistoval. Už samotná myš-
lenka „uctívání přírody“ je spíše pro-
duktem akademického bádání devate-
náctého století a nemá v evropských 
předkřesťanských, ale ani postkřes-
ťanských kontextech moc opodstat-
nění. Má však velkou relevanci pro 
současnou dobu. To, že je něco mo-
derní, ještě neznamená, že je to ne-
smysl. Každá tradice jednou vznikla. 
Můj výzkum nemá za cíl vyvracet mo-
derní pohanství, ale spíše ukázat, jak 
dnes přemýšlíme o minulosti a o pří-
rodě. Těm, které by problematika kelt-
ských svátků a Kola roku více zajímala, 
doporučuji k přečtení kapitolu Kelt-
ské svátky: staré tradice, nebo moderní in-
vence? Naleznete ji na mé stránce na 
webu academia.edu.

Dnes se v době zimního slunovratu 
slaví Vánoce, které připomínají křesťa-
nům narození Mesiáše. Nicméně v před-
křesťanské Evropě a v prvních staletích 
křesťanství byly běžné zimní oslavy spo-
jené zejména se zimním slunovratem. 
Jak podle nejnovějších dostupných in-
formací vypadaly historické oslavy slu-
novratu a jaké byly další zimní svátky?
Od zimního slunovratu (21. prosince) 
začíná slunce zase nabývat na síle 
a dny se začnou pomalu prodlužovat. 
Ve starém Římě byla doba zimního slu-
novratu spojená s oslavami konce roku 
a později právě neumírajícího boha 
Slunce (Sol Invictus). K tomu se ještě 
slavily Saturnálie, u nichž můžeme na-
jít právě jak bujaré oslavy, tak i vzá-
jemné obdarovávání.

Různé kultury a společnosti slavily 
zimní slunovrat různě. U Keltů, kteří 
žili v kontinentální Evropě, máme 
zmínku ve zlomcích starého kalendáře 
z francouzské obce Coligny, že zimní 

Irsko, studánka s léčivou vodou. Stuhy na stromě jsou jednotlivá přání na uzdravení. Ke svým rituálům ji využívají i moderní pohané. 

Oslavy letního slunovratu (2019) v anglickém Stonehenge.
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slunovrat zřejmě byl důležitým bo-
dem v roce. U Germánů máme z de-
sátého století z Anglie doloženo, že 
zimní slunovrat byl zásadním bodem 
v jejich kalendáři a také jedním ze tří 
zimních svátků. Symbolickou proti-
váhou k tomu byl letní slunovrat, je-
hož planoucí hranice jsou typické pro 
severské země dodnes. Pro germán-
ské kmeny, které přicházely do Ang-
lie ze Skandinávie, byl zimní slunovrat 
též velmi důležitý a byl nazýván Yule. 
Dochované zmínky hovoří o tom, že 
byl považován za takzvaný střed zimy 
a na oslavu rodícího se slunce byly pá-
leny velké hranice. Takže ano, některé 
zvyky se přenášejí napříč časem a ge-
neracemi, jako ten oheň na letní slu-
novrat.

V prosinci se též slaví židovská chanuka 
neboli Svátek světel, od něhož jsou od-
vozeny i některé vánoční zvyky. Jaké 
souvislosti spojují dnešní Vánoce s tě-
mito svátky?
Velká část zvyků a tradic se různě 
mění, vzniká a zaniká. Samotné Vá-
noce jsou na tom podobně — nemáme 
doloženo narození Ježíše z Nazaretu 
právě v době zimního slunovratu. Ur-
čení doby jeho narození právě na 
dobu dnešního prosince a zimního 
slunovratu bylo stanoveno až poz-
ději, během čtvrtého století, a to pod 
vlivem stanovení data jeho ukřižo-
vání na jaře v době, kterou nazýváme 
v souladu s křesťansko-židovskou tra-
dicí jako Velikonoce. Dalším důvo-
dem byly stejné spekulace o tom, kdy 
se narodil Jan Křtitel, jehož datum na-
rození bylo stanoveno na letní sluno-
vrat. Jako důvod, proč bylo Ježíšovo 
narození určeno na prosinec, se někdy 
uvádí právě i to, že během třetího sto-
letí se původně syrský svátek Sol In-
victa — Vítězného Slunce — stal svát-
kem v celé římské říši.

Jinými slovy, spojitostí mezi křes-
ťanskými oslavami narození Ježíše 
z Nazaretu, což se označuje jako Vá-
noce, a předkřesťanskými tradicemi 
oslav zimního slunovratu je právě 
daná roční doba. Rané křesťanství vy-
užilo symboliku nově rodícího se 
slunce a určilo se, že Ježíš se narodil 
právě v tuto dobu, aby byl právě on 
tím světlem, které spasí svět, a symbo-
lizoval tak nástup nové doby. V někte-
rých východních církvích se doba Je-
žíšova narození určila na 6. leden, též 
zvaný jako Zjevení Páně. Byla spojena 
právě s příchodem tří mudrců neboli 
Tří králů. Západní a východní církve 
pak oba svátky navzájem převzaly.

U nás je to tak, že 6. ledna jsou osla-
vováni právě takzvaní tři králové. Nic-
méně v textu evangelia není odkaz ani 
na to, že by se mělo jednat o mudrce či 
krále, ani na to, že by měli být zrovna 
tři. Vše vzniklo až mnohem později, 
od čtvrtého století dále. Stejně tak na-
příklad jména tří králů, známá jako 
Kašpar, Melichar a Baltazar, se poprvé 
objevují až v devátém století a po-
pulární značka na dveřích C + M + B 
není akronymem jejich jmen, ale zna-
mená Christus masionem benedicat, tedy 
Kriste, žehnej tomuto obydlí. Značky 
mezi písmeny nejsou „plus“, ale kříže, 
které mají dům posvětit.

Zmiňme některé z vánočních tradic: 
například tradice zdobení vánočního 
stromku pochází z Německa a původně 
byl ozdoben jablky, ořechy a jinými po-
travinami. U nás se zdobení stromku 
prosazuje až v devatenáctém století. Co 
vlastně vánoční stromek symbolizuje?
Lidé si často myslí, že staré pohan-
ství — předkřesťanské tradice — se 
nějak odráží nebo pokračuje v lido-
vých zvycích a svátcích s nimi spoje-
ných, ale z velké části to není pravda. 
Většina zvyků spojených například 

s Vánocemi jsou středověkého, nebo 
ještě častěji novověkého či až moder-
ního původu. Jak přesně zmiňujete, 
vánoční stromky mají svůj původ v ně-
meckých zemích v sedmnáctém století 
a do Čech se jako móda dostaly okolo 
roku 1820. Vánoční stromek byl v čes-
kém prostředí vnímán jako Ježíšův dá-
rek dětem, stejně tak i cukroví na něm, 
případně dárky pod ním. Je tedy sym-
bolem hojnosti, ale i připomínkou, že 
podle křesťanství je největším darem 
lidstvu právě Ježíšovo narození, pro-
tože on povede lidi k Bohu.

Vánoční stromky byly do velké míry 
soukromá záležitost jednotlivých ro-
din. Dnešní veřejné vystavování vá-
nočních stromů na náměstích, ve fir-
mách či na úřadech má zřejmě kořeny 
ve Spojených státech amerických a do 
Evropy se tato tradice dostává bě-
hem dvacátých let minulého století 
— například v Čechách stál první ve-
řejný vánoční strom na náměstí v Plzni 
v roce 1925.

Proč se dochovaly Vánoce v takové po-
době, jak je dnes známe? Pomineme-
-li vliv americké kultury a jejich Santa 
Clause, který se objevil spíše v posled-
ních desetiletích.
Když si vezmeme všechny historické 
proměnné, vychází mi z toho, že sou-
časná podoba Vánoc je takovou syn-
tézou křesťanské minulosti a moder-
ních tradic. Důvod zachování Vánoc 
i v postkřesťanské Evropě je ale zřejmý 
— kromě silné a dlouhé tradice, do-
provázené spoustou drobných zvyků 
a oslav, je to hlavně téma rodiny a její 
pospolitosti. Pokud ne dobou křes-
ťanství a jeho učení, tak je doba dneš-
ních Vánoc dobou času pro rodinu, 
a proto mají vánoční svátky takovou 
sílu.

Dalo by se mluvit i o určité sekula-
rizaci toho svátku — jak se mění ten 
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A onen domnělý nedostatek du-
chovna a rozjímání? Ano, bylo by 
skvělé tuto dobu vnímat jako období 
pro reflexi a plány na nový rok. Na 
druhou stranu, zmiňované římské Sa-
turnálie byly právě bujarými oslavami 
a údobím mimo standardní čas. Pokud 
jsou dnešní Vánoce, tedy doba mezi 
slunovratem a Novým rokem, také ta-
kovým specifickým obdobím vyčleně-
ným ze zbytku roku, mohli bychom to 
chápat i jako návrat k tomu předkřes-
ťanskému rozměru této doby.

Kdybych ale měl za sebe jmeno-
vat něco, co je podle mě důležité a co 
bych každému v tuto dobu doporučil, 

je to právě to vyhrazení si času pro 
sebe, setkání sám se sebou. Zvážení 
a „nacítění“ toho, jaký byl uplynulý 
rok a jaký bych chtěl, aby byl ten další. 
Formulování nějakého plánu nebo 
vize, čeho bych v příštím roce chtěla 
dosáhnout. Třeba u slunovratového 
ohně. Může to být jiná forma zasta-
vení se a zamyšlení.

Připravila Hana Něničková. Kontakt: ne-
nickova.h@centrum.cz.

populární diskurz a posouvá se od Je-
žíšova narození právě k času „klidu, 
míru a rodiny“. To je velmi silný nara-
tiv — s určitou mírou zkreslení by se 
možná dalo mluvit i o tom, že Vánoce 
(což je, připomínám, křesťanský kon-
cept a svátek) se rozšířily ještě více 
díky tomu, že ztratily část své „křes-
ťanskosti“.

Jak vy osobně tyto svátky slavíte? Po-
kud je tedy vůbec slavíte?
Mám kombinaci obojího. S mojí že-
nou pálíme slunovratovou hranici 
21. prosince a přemýšlíme nad tím, 
jaké projekty chceme v příštím roce 
zasít a co v našich životech chceme 
podpořit. O pár dní později se s oběma 
rodinami sejdeme u stromku a dáme si 
dárky. Čím více oslav, tím lépe. (smích)

Dnešní Vánoce ale už nejsou ani tak 
o pospolitosti rodiny nebo o nábožen-
ství, jako spíše o komerčním konzum-
ním shonu. Možná právě ta přemíra re-
klam na různé výrobky a produkty, které 
by lidé zaručeně měli k Vánocům kou-
pit, přispěje k tomu, že se vrátíme ke 
skromnějším a pokornějším oslavám, 
kdy se více než na materiálno zaměříme 
na vnitřní klid a rozjímání. Jaké zvyky 
a rituály by se podle vás měly vrátit 
k oslavám zimy a slunovratu?
Já si zase naopak myslím, že od vzniku 
moderní společnosti se onen kon-
zumní rozměr Vánoc komentuje po-
řád dokola a pořád dokola se říká, jak 
to není o rodině a křesťanství, ale o ná-
kupní horečce a shonu. Myslím, že na 
materiální oslavě — od dárků po cuk-
roví a večeře s přáteli — není nic špat-
ného, naopak. Samozřejmě to chce asi 
nějaký balanc mezi konzumem a kva-
litou. Ale myslím si, že nikdy nedojde 
k tomu, že by komerční rozměr Vánoc 
ustoupil. Pokud ano, tak je se světo-
vým kapitalismem něco špatně…

Z netu?

Rané křesťanství využilo symboliku nově rodícího 
se slunce a určilo se, že Ježíš se narodil právě 
v tuto dobu, aby byl právě on tím světlem, 
které spasí svět, a symbolizoval tak nástup 
nové doby.
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Název časopisu, který do roku 1997 vy- 
cházel jako Poslední ge ne ra ce, je symbo- 
lic ký. Inspirováni Velkým zákonem Iro- 
kézů jsme přesvědčeni o tom, že chce-
me-li jako lidstvo žít na této planetě 
ve spo ko je nos ti a míru, musí naše jed- 
ná ní zohledňovat také po tře by na šich 
potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm 
ge ne ra cí po nás.
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